
: قوهلم يف اجلهل عن وتنزيهه بكماله اعرتفوا حيث ،وجل عز هللا املالئكة تعظيم شدة :الكرمية اآلية هذه فوائد من

  .))علمتنا ما إال (( :قوهلم يف بالفضل هللا واعرتفوا ،عندهم علم ال بأم بأنفسهم واعرتفوا ))سبحانك((

  . احلكيم والثاين العليم :ومهامن أمساء اهللا  امسني إثبات :الكرمية اآلية فوائد ومن 

 مساءأ من فهي ))خلفهم وما أيديهم بين ما يعلم((   متعدية ؟ املتعدية أو الالزمة األمساء من العليم طيب 

 من عليه دل ما واثبات ،هللا امسا إثباته :ثالثة بأمور إال به اإلميان يتم ال املتعدي االسم:  العلماء يقول ؛املتعدية

 والبد اهللا أمساء من امسا العليم نثبت العليم فمثال ؛ذلك علي يرتتب الذي األثر أو احلكم إثبات والرابع ،صفة

 يعلم أنه وهو الغري إىل واملتعدي ذلك ىعل املرتتب األثر نثبت ؛الصفة وهي العليم عليه دل الذي العلم نثبت

، احلكيم  كذلك احلكيم ؛)) علما به يحيطون وال خلفهم وما أيديهم بين ما يعلم (( :تعاىل اهللا قال ؛عزوجل

 ىعل دل واحلكيم ؛الصفة من عليه دل مبا ونؤمن ،اهللا أمساء من امسا باحلكيم نؤمن أن من البد يعينكذلك 

  .واحلكمة احلكم من فهو ؛واحلكمة ،احلكم :صفتني

 أفحكم((  :وتعاىل تبارك اهللا فقول ؛شرعي وحكم ،كوين حكم :قسمني إىل ينقسم نهإ العلماء قال احلكم 
 :املمتحنة سورة يف تعاىل وقوله الشرع به؟ ملرادا ما))  يوقنون لقوم حكما اهللا من أحسن ومن يبغون الجاهلية

 أبرح فلن((  :يوسف أخي عن تعاىلو  ه تباركوقول ؛يشرع أيضا هذا))  بينكم يحكم اهللا حكم ذلكم(( 
 احكم رب قال((  :وتعاىل تبارك وقوله ؛كوين حكم هذا))  لي  اهللا يحكم أو أبي لي يأذن حتى األرض
 ؛أعدائنا وبني بيننا يعين ))بالحق احكم(( لكن دعاء ىلإ حيتاج فال بالشرع حكم قد اهللا نأل ؛كوين))  بالحق

 اهللا حكم إذا ،وقوعه من البد يا إخواننا الكوين فالكوين ؛وكوين شرعي :قسمني ىلإ ينقسم إذا حلكما طيب

 احلكم ؛أىب أم شاء فقريا صار بالفقر مريضا صار باملرض شخص ىعل حكم فإذا قع؛ي أن بد فال كونا  بشيء

  . به يلتزمون فال الكفار أما املؤمنون به يلتزم إمنا ؛ال أحد؟ كل ىعل نافذ هو هل الشرعي

 الفاعل يضع أن وهو السفه بذلك فخرج ؛به الالئق موضعه يف الشيء وضع :العلماء قال كما هي احلكمة

 متعلق :متعلقات هلا ةماحلك فلننظر به الالئق هحمل يف الشيء وضع احلكمة كانت إذا ؛حمله غري يف الشيء

 وأا ،واإلتقان احلكمة غاية يف وجدا الشرعية اهللا أحكام تأملت فإذا ؛الشرعي احلكمب  ومتعلق ،الكوين احلكمب

 األحكام أما ؛وسلم عليه اهللا ىصل حممد شريعة ا جاءت اليت األحكام خصوصا وأمة ومكان زمان لكل صاحلة

 خلقه يف عزوجل اهللا أفعال تأملت إذا الكوين احلكم كذلك ؛ومكان زمان لكل مناسبة غري تكون فقد األخرى

 إىل ذهبت أنك ولو))  تبصرون أفال أنفسكم وفي((  العقول تبهر حال ىعل وأا احلكمة غاية يف أا وجدت

  .عزوجل اهللا حكمة بذلك لعرفت العقول تبهر اليت األشياء من اجلسم هذا يف ما لك يبينوا حىت التشريح علماء



 غايةال يف وحال  ؛عليه هو ما ىعل الشيء وضع يف حالة :حاالن هلا والشرعي الكوين حلكميف ا احلكمة إن مث 

 أو العلة ىتسم قبةاملرت  والغاية ،الصورية الغاية ىيسم هذا عليه هو ما ىعل الشيء وضع انتبه ؛منه  ةاملقصود

 هذا ىعل كوا الصالة ،الصالة إىل أنظر ولنقل الشرعية اهللا أحكام إىل نظرت إذا مثال فأنت ؛الغائية احلكمة

أيضا  ذلك من والغاية ؛تكون ما أحسن ضعالو  هذا ىعل أا الشك سجود مثناء قم قيام مث احن قيام ضعالو 

 ةموافق همن والغاية لحكمةل وافقم نهأ شك ال الصورة هذه ىعل كونه أيضا احلج ىلإ وانظر؛ حممودة محيدة

  أيضا. لحكمةل

 حيث املطر ينزل فمثال احلكمة وقت ىعل القدرية باألحكام حيكم عزوجل اهللا أن جتد ؛القدرية أحكام وكذلك 

 ؟ أوال حكمة عقوبة وكونه ؛وكثر زاد إذا عقوبة املطر يكون قد باملطر يعاقب قد ولكن ؛مصلحة إنزاله يف كان

 عملوا الذي بعض ليذيقهم الناس أيدي كسبت بما والبحر البر في الفساد ظهر((  :قال اهللا نأل ؛حكمة
 يعين للمفعول تعليل ))يرجعون لعلهم(( :وقوله عزوجل لفعله تعليل هذا ))ليذيقهم(( :فقوله))  يرجعون لعلهم

     )) بأسمائهم أنبئهم آدم يا قال (( .هؤالء يرجع أن جلمن أ املكروه هذا صار

....إن اهللا  يفعل فماذا والقدر رعشال من احلكمة معرفة عليهم يشكل الناس عضب. فيك اهللا بارك شيخالسائل : 

     ؟حكيم فال يفعل شيئا إال حلكمة فعليك أن تبحث وتتأمل حىت يستقر...

 منؤ لم كان وما((   يستسلم أن فعليه والقدر الشرع من شيء حكمة نساناإل ىعل أشكل إذانقول:  : الشيخ
 بال ما سألتها لليت عائشة وقالت))   أمرهم من الخيرة لهم يكون أن أمرا ورسوله اهللا ىقض إذا مؤمنة وال

 بقضاء نؤمر وال الصوم بقضاء فنؤمر ذلك يصيبنا كان( :قالت ؟الصالة تقضي وال الصوم تقضي احلائض
 انتقادا ال اسرتشادا احلكمة عن يبحث أن بأس وال جمهولة لكن حكمةمن  حكم لكل البد نهأ وليعلم)  الصالة

.   

 ؛صعبة مير ا جدا خطرية حبالة جدا السن صغري صيب موت من معروفة وأ معلومة حكمة من هناك هل: السائل

 مثال صغري طفلو  باهللا أؤمن كيف أنا فقالأو ال؟  اهللاب تؤمن هل سؤال له وجه مرة الكفار أحد مسعت ألين

  ؟شافيا  اجواب نريد اهذ يكون كيف ةنيعش موت فيموت مثال بشجرة فيصطدم الغابة يف ميشي

 من هوهذ يصرب ال أو يصرب هل به ابتالؤه السبب ذا املصاب ابتالء حكمة أعظم عظيمة حكمة : الشيخ

 قال واحتسب صرب إذا عزوجل باهللا إميانا ازداد املؤمن باإلنسان الكبرية املصائب نزلت إذا وهلذا ؛ما يكون أحسن

((  :تعاىل اهللا قال جدا عليه خطر فهذا طرف ىعل كان من لكن))   قلبه يهدي باهللا يؤمن ومن(( :تعاىل اهللا

 وأنا)) وجهه لىع انقلب فتنة أصابته إنو  به اطمأن خير أصابه فإن حرف ىعل اهللا يعبد من الناس ومن



 فعاد وحزن به وأصيب أبوه فمات والفسق السفه من كبري جانب ىعل كان فالنا أن الناس بعض لنا حيكي

 قد اهللا أن ىوير  باهللا والعياذ اإلسالم عن رتدي فقد املصيبة هذه مثل حدأ يصاب لو بينما ؛مستقيما عاد مستقيما

   . اإلسالم من خترجه اليتمن األشياء  ذلك  أشبه وما ظلمه

  ؟  باا ىعل تكون دائما عزوجل اهللا إىل أضيفت إذا التفضيل أفعل هل. فيك اهللا بارك شيخ: السائل

  نعم. : الشيخ

   ؟على باا  ))عليه أهون وهو(( :تعاىل قوله طيب: السائل 

  ا.با ىعلصحيح  نعم : الشيخ

  كيف ؟: السائل

  .أهون اخللق إعادة اخللق بدأ نأل : الشيخ

  أن شيئا أراد إذا أمره إنما((  شيء كل اهللا عزوجل نأل للمخلوقني بالنسبة يعين لنا هو الشيخ لكن: السائل  
   ؟ . . يستوي فهل))  فيكون كن له يقول

 املفضل بالثاين شديد يكون أنه أهون معىن وليس ؛أهون بعضه لكن شك ال هني عليه كله هو نعم : الشيخ

  . هني هكل اهللا عند ألنه ؛ال عليه

  ؟ غري هذا تلقينا ألننا هني اهللا ىعل شيء كل نأب نرد أن لنا هل شيخ: السائل

طيب ملاذا قال  بلى؛  ؟ عليه هني وهو يقول أن ىعل اقادر   تعاىل اهللا أليس ؟ أي نعم عليهم ردن . نعم:الشيخ 

ا يعقلون مب الناس خياطبتعاىل  اهللاو  ابتداءه من أهون اخللق إعادة أن يعرف عاقل إنسان كل يتبني أهون؟ حىت

  .لخصلةل إتباعا لكن خري فيها ما األصنام هذه أن علومم ؟)) يشركون أما خير آهللا ((

  .؟ دفعا للوهم. . قد هذا أن سيتوهم شيخ املخاطبة عدمألن :السائل  

      .االبتداءعاد أهون من دفعا للوهم وخماطبة للعقل حىت العقل يعرف أن الشيء امل ، نعم؛عمن: الشيخ

) 34( اْلَكاِفرِينَ  ِمنَ  وََكانَ  َواْسَتْكبَـرَ  َأَبى ِإبِْليسَ  ِإال  َفَسَجُدوا ِآلَدمَ  اْسُجُدوا ِلْلَمَالِئَكةِ  قـُْلَنا َوِإذْ (( : الطالب 
َها وَُكَال  اْلَجنةَ  َوَزْوُجكَ  َأْنتَ  اْسُكنْ  آَدمُ  يَا َوقـُْلَنا  ِمنَ  َتُكونَافَـ  الشَجَرةَ  َهِذهِ  تـَْقَربَا َوَال  ِشْئُتَما َحْيثُ  َرَغًدا ِمنـْ

َها الشْيطَانُ  فََأزَلُهَما) 35( الظاِلِمينَ   ِفي َوَلُكمْ  َعُدو  لِبَـْعضٍ  بـَْعُضُكمْ  اْهِبطُوا َوقـُْلَنا ِفيهِ  َكانَا ِمما فََأْخَرَجُهَما َعنـْ
 )37( الرِحيمُ  التـوابُ  ُهوَ  ِإنهُ  َعَلْيهِ  فـََتابَ  َكِلَماتٍ  رَبهِ  ِمنْ  آَدمُ  فـَتَـَلقى) 36( ِحينٍ  ِإَلى َوَمَتاعٌ  ُمْستَـَقر  اْألَْرضِ 

((   



 ))عرضهم ثم(( كلها األمساء آدم علم أنه ذكر أن بعد تعاىل اهللا قال. الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ: الشيخ 

 :قال وأيضا  ؛عرضهم :لقال االسم إىل يعود الضمري كان ولو عرضهن مث يقل مل أنه بدليل املسميات عرض أي

 كنتم إن هؤالء بأسماء نيئو أنب(( :قال املسميات هي املعروض أن ىعل ذلك فدل ))هؤالء بأسماء أنبئوني((
 :فقال ؛السالم الصالة عليه آدم فضل عزوجل اهللا هميلري  املالئكة من وجهل آدم ىلإ علم سبق فهنا )) صادقين

 العليم أنت إنك علمتنا ما إال لنا علم ال سبحانك قالوا صادقين كنتم إن هؤالء بأسماء نيئو أنب ((
   .فوائده وبيان هذا ىعل الكالم وسبق ))الحكيم

 بوصف وليس علم نهأ الظاهر وآدم .همفأنبأ )) قال يا آدم أنبئهم بأمسائهم بأسمائهم أنبئهم آدم يا قال(( 

 أمساءب أي))  بأسمائهم أنبئهم (( والسواد اخلالص البياض بني لون يوه األدمة منلغة  مشتق وهو ؛أبينا ىعل

 أقل ألم(( :اهللا قال أي قال بأمسائهم املالئكة أنبأ همأنبأ ملا آدم الفاعل؟ من ))أنبئهم فلما(( املسميات هذه
 أتجعل (( :قوهلم لرد وذلك)) تكتمون كنتم وما تبدون ما وأعلم واألرض السموات غيب أعلم إني لكم
 داأر  مث )) تعلمون ال ما أعلم إني قال لك ونقدس دكمبح نسبح ونحن الدماء ويسفك فيها يفسد من فيها

 معرفة وطلب معليه املسميات بعرض هيعرفون ال ذلك ومع يشاهدونه بأمر املالئكة علم ىمد يبني أن تعاىل اهللا

 أي )) تبدون ما وأعلم (( فيهما غاب ما أي))  واألرض السموات غيب أعلم إني لكم أقل ألم(( أمسائها

   )).تكتمون كنتم وما(( تظهرون

 مسع آدم نأل ؛مسموع وصوت حبرف وأنه )) آدم يا((  :لقوله ؛هللا القول إثبات :منها فوائد اآلية هذه يف 

 ،مرتتب كالم مسموع بكالم يتكلم تعاىل اهللا أن الصاحل والسلف واجلماعة السنة أهل عليه الذي هذاو  ؛فأنبأهم

            . لبعض سابق بعضه

 )) أنبأهم فلما : ((لقوله يتوقف ومل وأطاع امتثل والسالم الصالة عليه آدم أن الكرمية: اآلية هذه فوائد ومن 

 اهللا ألمر آدم امتثال سرعة منه فيستفاد املالئكة فأنبأ بادر أنه ىلإ إشارة ))فأنبأهم((  :قوله ذكر ىو ط وهلذا

  .عزوجل

 ميكن ال بأمر أي هكذا إال يكون ال والتقرير  ،دفعه ميكنه ال مبا املخاطب تقرير جواز: الكرمية اآلية فوائد ومن 

  )).واألرض السموات غيب أعلم إني لكم أقل ألم (( :لقوله وذلك دفعه

 السموات غيب أعلم(( : لقوله ؛والغائب باملشاهد يتعلق وأنه ،عزوجل اهللا علم عموم بيان :اآلية فوائد ومن 
  .)) واألرض



 اهللا ألن ؛اجلنس ا واملراد مفردة جاءت واألرض ))السموات(( :لقوله ؛عدد ذات السموات أن :الفوائد ومن 

  )). مثلهن األرض ومن سموات سبع خلق الذي هو (( :قال تعاىل

  .)) تكتمون كنتم وما تبدون ما أعلم:((لقوله ؛وتكتم تبدي إرادات هلا املالئكة أن: الكرمية اآلية فوائد ومن 

 وما تبدون ما(( : لقوله يبد مل أم أبدي سواء القلوب يف مبا عامل تعاىل اهللا أن :الكرمية اآلية هذه فوائد ومن 
  .)) تكتمون

 حتى (( :تعاىل قوله قلنا قلوب؟ هلا املالئكة أن ىعل دليلك ما قائل قال لو ؛القلوب يف ملا عامل :لكلمة انتبهوا 
   )). الكبير العلي وهو الحق قالوا ربكم قال ماذا قالوا قلوبهم عن فزع إذا

 كثريا يتكرر التعبري هذا ومثل ؛إذ ذكرا يعين ))فسجدوا آلدم اسجدوا للمالئكة قلنا وإذ (( :تعاىل اهللا قال مث 

 شيء من له البد والظرف ظرفيه إذ نأل ؛التقدير هذا ىلإ حباجة وهم ؛ذكرا :لفظ يقدرون والعلماء ؛القرآن يف

   اجلمل نظم ويف ؛هذا من البد حمذوفا وإما مذكورا إما به يتعلق

   مرتقب نحو معناه أو    بفعل التعلق من للجار البد                     
ذكر  ىعل الكالم سبق و )) آلدم اسجدوا للمالئكة قلنا وإذ (( إذ ذكرا فنقدر هذا ىوعل ظرفال ومثله

 هو ))ااسجدو(( ))إبليس إال فسجدوا آلدم سجدواا(( نعم؛ كذلك؟ أليس اللفظ هذا قتشا أين ومن املالئكة

 ؛الركوع جمرد املراد وليس ؛وخشوعا خضوعا األرض ىعل جسمه ىأعل اإلنسان يضع بأن األرض ىعل السجود

 ءالفاف تأخري غري من ))فسجدواسجدوا آلدم ا((  ))سجدا ركعا تراهم(( السجود وبني الركوع بني فرق اهللا نأل

 الشيطان هو إبليس. ؛باهللا والعياذ )) الكافرين من وكان واستكبر ىأب إبليس إال (( للتعقيب و للرتتيب هنا

   . بعده رجاء ال يأسا منها أيس أي اهللا رمحة من أبلس ألنه إبليسا ومسي

 خلقوا املالئكة أن تقرر وقد ؟  املالئكة من إبليس أن ىعل تدل اآلية هذه قائل يقول قد  ))إبليس إال(( :قولهو  

 ؛ظاهرا املالئكة من كان إبليس إن :يقال أن اإلشكال هذا عن واجلواب ؛ نار من وإبليس؟  النور من ؟ أيش من

 إال: ((يقول ؛كافر نهأ وتبني قلبه يف باهللا والعياذ دفنيال ظهر حىت املالئكة تعبده كما اهللا ويعبد وجيتمع يأيت ألنه
 دون اإلباء يذكر تارة :أوجه ثالثة ىعل القرآن ترد يف اجلملة هذه )) الكافرين من وكان واستكبر ىأب إبليس

 اإلباء ذكر سورة أي ففي ؛واالستكبار اإلباء يذكر وتارة ،اإلباء دون االستكبار يذكر وتارة  ،استكبار

   ؟ االستكبار دون اإلباء ذكر سورة أي ويف ؛البقرة سورة يف هنا واالستكبار؟

  يف الكهف :  الطالب

   ؟ اإلباء دون االستكبار ذكر سورة أي ويف )) الساجدين مع يكون أن أبي (( احلجر يفيف الكهف ال : الشيخ



  ....:  الطالب

 ومرة ذا ومرة ذا مرة يوصف الشيطان أن املعىن فهل  .اإلباء دون االستكبار ذكر ، صسورة ال :  الشيخ

 موضع يف الصفتني حدىإب املوصوف يوصف أنمن  مانع ال لكن مجيعا باالثنني موصوف هو نقول أو ؟ذا

    كرب ذا صار أي ))واستكبر(( ؛امتنع يعين ))ىأب(( ؟منافاة ال ألنه آخر موضع يف مجيعا وبالصفتني

 فعل كان أن ىعل بناء ؛اهللا علم يف الكافرين من كان املراد أن العلماء بعض زعم)) الكافرين من وكان ((

 ختريج هناك لكن ؛اهللا علم يف أي )) الكافرين من كان(( معىن فيكون سابق شيء علي يدل واملضي ماضي

 ومن ؛الصفة ذه املوصوف اتصاف حتقق ا ويراد الزمان مسلوبة أحيانا تأيت كان إن: نقول أن هذا من أحسن

 وما )) بصيرا سميعا اهللا وكان ))((حكيما عزيزا اهللا وكان )) ((رحيم غفورا اهللا وكان(( :تعاىل قوله مثل ذلك

 اتصاف حتقيق ا ويراد الزمان مسلوبة هنا كان فتكون ؛يزال ال بل مضي فيما كان أنه املعىن ليس هذه ؛اهأشبه

 من وكان (( ظاهره ى عل الكالم وجيري تأويل فيه وليس األقرب هو وهذا ،اجلملة عليه دلت مبا املوصوف
   .منهم  لكنه الكافرين كل هو ليس نهأل )) الكافرين

 ألن ؟ اآلية من الداللة وجه ما خاص سؤال ؟رياض وجهه ؛املالئكة ىعل آدم فضل بيان الكرمية يةهذه اآل يف 

 إشكال اآلية ويف منه أذل دونه مرتبة يف فهو لغريه سجد إذا الساجد أن ومعلوم له يسجدوا أن املالئكة أمر اهللا

 :يقول عزوجل واهللا بالشرك يأمرهم فكيف شرك تعاىل لغريه والسجود آلدم يسجدوا أن املالئكة أمر اهللا أن وهو

  ؟ ))بالفحشاء يأمر ال اهللا إن قل بها أمرنا واهللا ناءآبا عليه وجدنا قالوا فاحشة فعلوا وّإذا((

  ؛فكما سجد إخوة يوسف ليوس حتية سجود منها املراد يقال هنا السجدة بارك اهللا فيكم شيخ : الطالب

   سجودا حقيقيا ما الدليل على صرفه؟نعم. وليس :الشيخ 

  ؟اهللا لغري السجود جيوز ال بأنه اإلسالم دين من أخذنا: الطالب

  من دين اإلسالم؟  : الشيخ

  ..إقرار يوسف عليه السالم إلخوته: الطالب

  آخر أجيبوا عن هذا املكان؟ا إىل مكان ال تنقلون:الشيخ 

  :ليس شركا الطالب

؟ حقيقي حقيقي؛سجود  ،؟ الهكذا الرأسب خضوع حتية السجود إن كمال أخ قال ماك قولت إذا:الشيخ   

  وحتية.

   . .؟حىت معاذ بن جبل سجد  شركا اآلن على أن يكون :لكنها امتنعالطالب  



  ال حول وال قوة إال باهللا.:الشيخ 

  .  اهللا بأمر وقع هذا نقول  شيخ:الطالب   

 يسجد أن به أمر فإذا عزوجل اهللا حق السجود ؛اهللا لغري كان ولو عبادة صار اهللا بأمر وقع وإذا عمن: الشيخ

 أن أمر الذي إبراهيم قتل ذلك صار ومع ؟ الكبائر أكرب من املعصومة النفس قتل أليس مينعه؟ الذي فمن لغريه

 أو ولده اإلنسان يقتل كان إذا السيما ومعصية الشك حرام النفس فقتل ؛اجلليلة الطاعات من صار ولده يقتل

 بفعل مباذا؟ عزوجل هللا التذلل بأا العبادة تفسر وهلذا ؛هللا طاعة صار اهللا بأمر كان ملا لكن ؛قريبه أو أباه يقتل

 ذلك صار به اهللا أمر ملا لكن حقيقي سجود هو ونقول بظاهره القرآن نأخذ أن فالصواب نواهيه واجتناب أوامره

   . عبادة امتثاله وصار حقه من

 وجه ؟ كيف يؤخذ؟ أين من ؛معاملته عومل ظاهرا حدأ ىلإ انتسب من أن : الكرمية اآلية هذه فوائد ومن 

   ؟ املالئكة ىلإ انتسب أنه الداللة وجه ما إذا ؟ الداللة

 املسلمني معاملة افقنينامل وسلم عليه اهللا ىصل النيب عامل ولذلك ؛له شامال صار إليهم املوجه اخلطاب ألا

 أن حىت )أصحابه يقتل محمدا أن الناس يتحدث ال( :فقال بأعيام بعضهم يعرف نهأ مع يقتلهم أن ذنواستؤ 

  .نسبهم من ليس نهأ مع)  منهم القوم ىمول( :قال وسلم عليه اهللا ىصل النيب

  .أمره يتضح أن فالبد الشر ىعل اويمنط قلبه كان إذا باخلري املتظاهر أن اآلية:  هذه فوائد ومن 

  ..)) هذا يدل على أنه ((أبى واستكبرأن اهللا قال يف إبليس أنه : الطالب

 هل قلبه يف اإلنسان ينظر نأو  نفسه اإلنسان تربية إىل منه ننطلق هذا ؛خبيث مرض قلبه يف أنعلى : الشيخ  

 طهر ؛النار أهل من وهو للناس يبدوا فيما اجلنة أهل بعمل يعملقد  اإلنسان ألن ؛منه فليحذر خبيث سر فيه

 أهم هللا القلب وسجود ؛بالرأس اخلضوع من أهم بالقلب هللا واخلضوع ؛البدن تطهري من أهم القلب تطهري ؛قلبك

 رياء حتملوا ال ؛القلب إصالح ىعل احرصوا هذا ىعل احرصوا ـ ذلك علي يعيننا أن اهللا نسألـ  البدن سجود من

 الرجل إن( ؛اخلامتة بسوء لكم خيتم ال حىت القلوب طهروا ؛حسدا وال حقدا وال  للمؤمنني غال وال شركا وال
   .آمني ؛ذلك من بعظمتك نعوذ إنا اللهم )النار أهل من وهو للناس يبدوا فيما الجنة أهل بعمل ليعمل

 احلق ىعل واالستكبار األمر عن اإلباء ؛كلها الذم صفات مجع باهللا والعياذ إبليس أن الكرمية اآلية فوائد من

 خري ناأ قال ألنه ؛اخللق ىعل واستكرب ،اهللا أمر ثلتمي مل ألنه احلق نع استكرب إبليس ؛الكفر والثالث اخللق ىوعل

   انتهى الوقت نعم.  ؛الناس وغمط احلق بطر والكرب غريه وأذل بنفسه فاستكرب ؛منه

  ؟ البد  ذلك يظهر  أن سيئة طويته كانت ملن شيخ قلنا : السائل



ما أسر رجل سريره إال أظهرها اهللا على فلتات لسانه وصفحات :"قال احلسن رمحه اهللا  ،نعم : الشيخ
   ."وجهه

 يعين تعرفهم ال ومنهم من يعين قال بعضهم املنافقني عن وسلم عليه اهللا ىصل للنيب عزوجل اهللا قول: السائل 

  ومل يعلم النيب صلى اهللا عليه وسلم عنهم ؟  }مؤمنني{ أم ىعل ماتوا

  )   ولتعرفنهم : اهللا قال( الشيخ

  م من املنافقني لكن.إال قال : السائل 

  )).ولتعرفنهم في لحن القول ((: الشيخ 

  واآلية هذه ؟: السائل 

  أي آية؟: الشيخ

  ؟ وسلم عليه اهللا ىصل النيب يعرفهم ال املنافقني من بعض إن فيها قال اليت ذكرهاأ ال: السائل  

  انتهى الوقت.  .يبني أن البد نفاقهم يبني أن البد لكن: الشيخ

َها وَُكَال  اْلَجنةَ  َوَزْوُجكَ  َأْنتَ  اْسُكنْ  آَدمُ  يَا َوقـُْلَنا.((  الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ:  الطالب  َحْيثُ  َرَغًدا ِمنـْ
َها الشْيطَانُ  فََأزَلُهَما) 35( الظاِلِمينَ  ِمنَ  فـََتُكونَا الشَجَرةَ  َهِذهِ  تـَْقَربَا َوَال  ِشْئُتَما  ِفيهِ  َكانَا ِمما فََأْخَرَجُهَما َعنـْ
 رَبهِ  ِمنْ  آَدمُ  فـَتَـَلقى) 36( ِحينٍ  ِإَلى َوَمَتاعٌ  ُمْستَـَقر  اْألَْرضِ  ِفي َوَلُكمْ  َعُدو  لِبَـْعضٍ  بـَْعُضُكمْ  اْهِبطُوا َوقـُْلَنا

َها اْهِبطُوا اقلنَ  ) 37( الرِحيمُ  التـوابُ  ُهوَ  ِإنهُ  َعَلْيهِ  فـََتابَ  َكِلَماتٍ   تَِبعَ  َفَمنْ  ُهًدى ِمني يَْأتِيَـنُكمْ  فَِإما َجِميًعا ِمنـْ
بُوا َكَفُروا َوالِذينَ ) 38( َيْحَزنُونَ  ُهمْ  َوَال  َعَلْيِهمْ  َخْوفٌ  َفَال  ُهَدايَ  ارِ  َأْصَحابُ  ُأولَِئكَ  بِآيَاتَِنا وََكذَهاِفي ُهمْ  الن 

  ))  )39( َخاِلُدونَ 

 رغدا منها وكال الجنة وزوجك أنت اسكن آدم يا وقلنا(( ماسبق أخذنا فوائده  :وتعاىل تبارك اهللا قال:  الشيخ
 فاعل ىعل معطوف زوج ))وزوجك أنت سكنا (( :وقوله ؛عزوجل اهللا هو القول فاعل الفاعل )) شئتما حيث

 نأل ؛الفاعل هي وليست للفاعل توكيد ))نتا(( نأل ))سكنا(( يف الفاعل ىعل أنت؟ ىعل وال ))سكنا(( يف

 املنفصل الضمري فأنت هذا ؛ وعلىوجوبا مسترت ألنه الفاعل فيه يظهر أن ميكن ال وفعل ؛أمر فعل ))سكنا((

 :وقوله؛ وغريه البخاري صحيح يف ذلك ثبت كما حواء هي ))كوزوج(( :وقوله املتصل للضمري توكيد وهذا

  بأشجاره. مسترت ألنه كبذل ومسي األشجار كثريال البستان هي ))الجنةاختلف العلماء؛ نعم أوال (()) الجنة((

 جنة وليست اخللد جنة أا والسنة القرآن ظاهر اخللد؟ جنة ىسو  جنة هي أم ؟اخللد جنة  باجلنة املراد وهل 

 للعهد هنا أل نأل ؛اخللد جنة لكنهاو  ؛ال اهلواء طيب املياه عذب املياه طيب راشجاأل كثرية بستانا ليست يعين



 هنيا أكال أي ))ارغد(( اجلنة هذه من أي  ))منها كال(( ))شئتما حيث رغدا منها وكال : ((وقوله ؛الذهين

 كال(( نأل زمان أي ويف أيضا ونقول ؛اجلنة هذه من مكان أي يف أي )) شئتما حيث(( .صتنغي فيه ليس
 هذه تقربا وال (( كان زمن أي ويف كان مكان أي من يأكالن فهما بزمانقيد ي مل مطلق فعل ))منها

 يف وأل ؛بعينها إليها أشار بل كذا أو كذا ةشجر  قلي ومل ))هذه الشجرة(( إليها اهللا أشار فالشجرة ))الشجرة

 يعين اإلشارة اسم أن إذ احلضوري للعهد فهو اإلشارة اسم بعد ألب ما جاء كل ألن ؛احلضوري للعهد الشجرة

 النيب وال نالقرآ يف اهللا يبني مل وهلذا ؛ال ؟ نوعها بيان يف أمهية لنا هل ))الشجرة هذه(( ؛قريب شيء ىلإ اإلشارة

 جوابا توقع األ ؛فتكونان :يقل ومل ))تكونا(( )) الظالمين من فتكونا(( ؛السنة يف وسلم عليه اهللا ىصل

 إن :وقيل ؛السببية فاء بعد مضمرة بأن منصوب بعدها والفعل للسببية هنا لفاءاف ))تقربا ال(( :قوله وهو للطلب

 مىت أنه القاعدة ىعل بناء عندنا املختار هو والثاين ؛للكوفيني والثاين للبصريني ألولاو  ؛الفاء بنفس منصوب الفعل

  ه.حيتمل املعىن مادام باألسهل نأخذ فإننا مجلة أو كلمة إعراب يف النحو علماء اختلف

 الجنتين كلتا (( :تعاىل اهللا قال ؛النقص هو الظلم أصل ألن ؛املعتدي هو والظامل)) الظالمين من فتكونا (( 
 انتهاك أو ،فيه غلو أو واجب يف بتفريط إما :أمرين من واحدكون بي والظلم ))شيئا منه تظلم ولم أكلها آتت

   .اهللا عصيتما ألنكما ظاملان فأنتما فعلتما إن يعين محرملل االنتهاك هنا به واملراد ؛رمحمل

   خالد؟ يا أخذنا أين من عزوجل هللا القول إثباتالكرمية:  اآلية هذه يف

  . ))آدم يا وقلنا((: الطالب

 آدم يا(( :قوله من يؤخذ؟ أين من رتبم وحرف مسموع بصوت اهللا قول أن ىعل دليل أيضا اوفيه: الشيخ
  .فائدة ذلك يف يكن مل يسمعه آدم أن ولوال )) اسكن

 أنت اسكن آدم يا ( للحروف يبتتر  وهذا ))وزوجك أنت اسكن آدم يا(( :قال ألنه مرتب هو :وأيضا 
 (( :عاىلت قوله وأن مرتبا ليس تعاىل اهللا كالم إن :يقول البدع أهل بعض ألن ذلك قلنا وإمنا)) الجنة وزوجك

 ؛مرتب غري واحدة دفعة خرجت  الباء وامليمو  السني يعين واحدة دفعة خرجت ))الرحيم الرحمن اهللا بسم

 بعضه وأن رتتبهب قلنا لو يزعمون ألم ؛بعضب بعضه قرتنم اهللا كالم إن يقولون الذين انيةقرت اال يسمون وهؤالء

 حبادث إال يقوم ال احلادثأن  عندهم القاعدة أن تعرفون وكما حادثا يكون أن ذلك من لزم بعض ىعل سابق

  . باطلة قاعدة هذه أن مرارا بيننا وقد

                                   . خلقهما ما أول من اجلنة أسكنهما حيث وحواء آدم ىعل عزوجل اهللا منة :اآلية هذه فوائد ومن 



 فإن .آدم أبينا سنة فهذه )) وزوجك أنت اسكن(( :لقوله ؛آدم لبين النكاح مشروعية :الكرمية اآلية فوائد ومن

 له بنتا تكون إذا :قائل قال فإن .ضلعه من اهللا هاخلق ضلعه من خلقت إا :قلنا ؟ من بنت زوجته :قائل قال

  ابنته؟ يتزوج فكيف

 آدم بين من أخته األخ يتزوج أن جاز فكما ؛شاء ما حيكم أن هللا يشاء ما حيكم أن تعاىل هللا أن :فاجلواب 

  . يشاء ما حيكم تعاىل واهللا ضلعه من تعاىل اهللا خلقها من  آدم يتزوج أن جاز فكذلك األول

 حيث(( :قوله بدليل لإلباحة هذا فإن )) منها وكال(( :لقوله لإلباحة يأيت األمر أن :الكرمية اآلية فوائد ومن 
 يقوم حىت للطلب نهأ فيه األصللكن و  لإلباحة يأيت األمر أن والشك مكان أي من يأكال أن خريمها ))شئتما

           .لإلباحة نهأ ىعل الدليل

 أين من ؛وقت كل يف موجود هو بل حمدود وقت له ليس اجلنة مثار أن النص ظاهر أن :الكرمية اآلية فوائد ومن 

 :اجلنة فاكهة يف تعاىل اهللا قال وقد ؛الزمان يف التعميم قتضيي املكان يف فالتعميم )) شئتما حيث(( تؤخذ؟

  )). ممنوعة وال مقطوعة ال كثيرة وفاكهة((

 تقربا فال (( :لقوله نفسه به تتعلق قد شيء عن فينهاه العبد ميتحن قد تعاىل اهللا أن :الكرمية اآلية فوائد ومن 
  . اقربا عن النهي إىل احتيج ما ا تتعلق النفس أن ال لو أنه :ذلك ووجه )) الشجرة هذه

 فال((  :تعاىل قوله فإن ؛منه التحذير يف للمبالغة مباشرة الشيء فعل واملراد الشيء قربان عن ىينه قد أنه :ومنها
 ي األكل إىل يؤدي قد منها القرب كان ملا لكن منها تأكال ال أي ))تقربا ال(( املراد )) الشجرة هذه تقربا

  . قرا عن

 منا أراد تعاىل اهللا كان لو أنه :الداللة ووجه ؛اهللا أفهمه ما يفهم أن لإلنسان ينبغي : أنهالكرمية اآلية فوائد ومن 

  .عني ما وتعني أم ما تبهم نأ اهللا مع فاألدب ؛لعينها معينة شجرة نعتقد أن

 من فتكونا الشجرة هذه تقربا وال (( :قوله من تؤخذ؟ أين من األسباب إثبات : الكرمية اآلية فوائد ومن 
   )).    الظالمين

 هذه تقربا وال (( :لقوله ؛عليها وعدوان للنفس ظلم ،ظلم تعاىل اهللا معصية أن : الكرمية اآلية فوائد ومن
   .))الظالمين من فتكونا الشجرة

 و الزلل يف أوقعهما مبعىن ))أزلهما(( أن :بينهما والفرق ))فأزالهما(( :قراءة ويف ))فأزلهما(( :تعاىل اهللا قال مث 

 ىوعل ؛منها وأخرجا عنها فزاال الزلل يف أوقعهما الشيطان يكون األوىل القراءة ىفعل ؛حنامها مبعىن ))أزالهما((

  يف تنحيتهما . سببا كان أي حنامها معىن يكون الثانية



 حىت يغويهما أن أراد آلدم يسجد أن أىب الذي شيطانال أنه الظاهر ؟ هو شيطان أي )) الشيطان أزلهما(( 

 ((     :قال وهلذا ؛اجلنة عن ؟ الشجرة عن أو اجلنة عن أي ))عنهاالشيطان  أزلهما(( اهللا معصية يف مثله يكونا

  . األماكن من يكون ما أحسن يف كانا ألما ؛النعيم من فيه كانا مما أخرجهما )) فيه كانا مما فأخرجهما


